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l Zig чамци/м zaproszenie Estonji
32:3 gazarea}: Dnie 15 16 i 17 bm, odby
Finlandji. Tematem
zjazd Min, spr,zagr. апсиді Łotwy Litwy i

\

\“; j
*

e uchwaZ powzięobrał byto przedewszystkiem wprowadzenie w zyci
tych Państw z Rosja
tym na emma—=; Контент:); ekonomicznej
њим пун/91:11 z
w Aydze. bpi-u} Кашмир się nie zajmowano «_E
d Bdtycki zosta
inicjatywg zaproszenia Pol-aki, na przyszły zjaz
u Litwy i zastrze
tax poparty w tem przez Piipa i pomimo sprzeciw

zen

Zotwy wniosek jego przeszedl/J

aby zjazd
Litwa wstppilt z referatem o Wilnie i starała się

ozycję
poparz Jş w jej protescie przeciwko wyborom. Na prop
mi;
Holqtiego uchwalono jednak tylko nieszkodliwa for
chęc].

wyz-nem!

dnio mięaby wrazie niedojscia do porozumienia bezposre

j nai rozstrzygdzy Polak? i …" Liga Narod ow pracowali: dale
nięciem sporu vulemkiego.
1) staże biuro ekonomiczne utworzone decyzjami

orsu i zaproryskiej konferencji z Ruj—p przenieść do Helsingf
sić do niego delegatów Роган}

2), zaproponowac

Polsce obeszanie również biura.?»

tranzytowego w Rydze;
і
3) w lutym p.r. zwołać w H:forsie

\ MIME |
| ARCHIVES |

потекти|

specj alistów z udziałem Polski dla uzgodnienia traktatów

+++

Panstw

2

...

BaityLich z Rosję.

Wizyta Pos-

[św Parlamentu litewskieg
w Hiforsie.

<il zaproszenie parlamentu fińskiego przybyło dnia 18.b.m.
do Helsingforsu kilku posXów parlamentu kowieńskiego z Vice prze=
wodniczècyu tego parlamentu

Staugajtisem na“ szal) W skłaa wyciecz

ki weszli : sekretarz parlamentu
dis - Bykaukas

Natkewicjus,

poseX do parla-mw:

socialdem,

gen,rczerwy Galwżu«

Werislauskis i

przedstawiciel frakcji ìydmkmj Finkelschtein, Wycieczka nosi
Chararkter wizyty scisle uedzypulmntu'nej i Raiga fiński zarówno
jak i tut, M,5 Zagr. nie bierze w эмуле… Litwinów питво ulziaXu, Вуда опа рооцысопо

wyznaczona na datę штитници!) bum.)

i już wтвари-сп b.m, poseX Sokolnicki oznajmiX vice ministrowi
“итить-анх zo w obecnym okresie estranei sporu polsko-litewskiego
podobny przyjazd któremu litwini ще, n, starali nadać charakter
propngandyswmmgo antipolskiego tom-nf zostanie w Polsce i to
przed wizytę posYów polskich w Finlanăji przyjęty źle,

FB, obiecal że wytlomaczy tut przedstawicielowi litaquiemu.
że przyjazd przed “пешим чиме klopotliwy i zapewniX naszego
році: że litwini rmczyuncte

wycieczkę swap postanowili odXożyć,

Z ich przyjazdy jednak wynika. Że informacje p., były całkowicie

falszywe, /
Grasa$$$]ng przyjazd posXów litewskich bez większe.] m
| uwagi i b.

chicane?

1
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Sprawa Karelska,

a

/

%

y/obszerméociÿmocomJ/Ao Finlandji/za\
и
m
.
.
protestował przeciwko wtracaniu sip Ligi Narodów do wewnętrznej
5.b.mACziczerin

sprawy rosyjskiej.. Jak; jest sprawa karelski: wskazał na [ред–10:16
i przygotowanie przez Finlandię kare&&kiego powstania: na udziaX
wmnim "rosyj skich kontrrewolucj mutăm". Єжи-вбило

22,z.m,

uizielenie)

чипу
na wjazd do Finlaniji Sawinkowowi ( wiza штети

została штампа nie Borysowi 5, a jego bratu Wiktorowi, Sawinko=

wmv i zédîznmknişcin granicy nawet dla uchodsców lux—«lunch:
zbronienia w Finlaniji wszelkiego rodzaju pomocy Karelji i rozwi—pf
zania iéydalenia „granicie kierowników i moralnych przywódców
vszyqtkich ant@bolszewickich organizacji emigracji ros, w Finland»

(zaipznik Nr 1) „кмда finqkypod naciskiem aktywator i «tance; za niemi przeтанцев,) админы opinji publicznej, stojac przed епт-‚щими;
wăasnego zachriania si};

ton wobec Rosji i na

м;; na b, godny niż dotychczas

tr7ykolejne not

sowieckie,

z których nota

z 5.b.m byławagowa:-7934”?~
%“ érlééme zastrzegł г.в—№ prawe

zwracania się do Ligi 11,72tytułu należenia do niej Тивта.-15.
zastrzegł qobxéprawo udzialu-xi: azylu zarówno karolczykom jak
i (17181807011; emigracyjnym ros‘ prawo na pomoc sanitar» i apro-

wizacyjnp dla Karelji i podkresld w Капец że "najlepszym
помпе… przywrócenia

i utrzymnia pokoju w Karelji wschodniej

”będzie faktyczna realizacja praw,

które Барі sowiecki solennie

zobowipll się udzielic traktatem Dorpackim i w deklaracjach do
niego _zalpczonych Elminości fifmkiej Karelji Wschodniej,

cierpiace)"

(

tak mis;

zatym-nik Nr.2.).

жде

Ærçczajpc втім,-ь мсфпдїфл) fiñski Chargé d'Affa
w Moskwie,"£‚Gyllonbogol miaÿjakoby

&qu

K

informacji. wizielonych

p.!iolqti posXowi bokulmckiemuéaproponowac aby Rosja
wstrzyma/a kroki zbrojne przeciwko pomtancom karelskim* i $6
Finlanija podejmie się roli medjatora między Kar-91,1; a Кому,!

жж»

40

6066

/

KJ uko odpowiedz na notę Имира 11.b.m, Cziczerin przesXaX 11.b „т,

notę w ktorej

wyraża сат–ш niezadowolenie z mymi=

jającej i „марш-Ј odpowiedzi Ешах–им wspiera " faktami" ostat=
nie przewinienia jej wobec Benji zgi/h ponownie wykonania przez Fini.
апарати wymaganych przez ROM;- w nocie z 5,b,m, i rzuca na гимны;
* auf, odpowiedzialnoqc za b, pownna zag-omnie pokoju z Rony

przez Вира Finlandji",

wytyczne

wywolane

/\/ Jednocześnie jako wyraz protestu i водойм; #7 b,m, tut sowiecki
Chargé d 'affaires Czernych zakonnikowi ustnie presesowi ministrów
p.Vennoli o odwolaniuprzez nuaresunu” delegacji mieszanej komis
ji ros-fiñskie)

skutek

go ;;;—;;;"!tppienie

"niezgo@zenia up ze strony Hindu—financ—

do urnczyvutnienin tych ”пріми dla zabezpie-

czenia stosunków pokojowych. które były wskazane w nocie Cziczerina z

5,D,m,",
(Odpowiedź таг–9:19} dn.l1l.b.m,Rosji

„Уд—91.

prasa i npm.” Ping»

kie z calkowitem цао-годами: i sytuacja gabinetu rnakomicie sip popunts? Moźna przypuszczać 4
na odwagę

бе i ponownie'Holqt}’zdobpdzieup

stanowczego odparowania pogrozek bolszewickich,

majac

za sob]! poparcie wszystkich Panótw kresowych w Lidze N.: nez—pc „i;

z sil-ę aktywistycznej lub popularnej U—nmrhejmwskiaj opózycji
wrazie

untłspienia Sowietom i opieraj‘pc si}. na inforamcjach wojsko=

wyéh: które z jednej strony wale-mm; mu na zaangazowanie siX sow,
na

Pol/winm—

z drugiej strony na nie przeprowadzanie dotychezas kon=

centracji przeciw Finlandji i niemożność ze wt:-ony,)Rosji szybkiego
tyś i e lex)
zlkkwidowania powstania w Karelji, bzczegolmeobawą: się on mm;»

LQz-aqtnjpoego wpływu
(w ostatnich czasach,

partji Iannarhejm/ ktory się шипит-питиLS
ith
wed

!
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Кац-выкуп:
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Jak można oylo oi раси–Риџ ze nel—ştiu na warunki terenowe

pnypusrcmé , pomimo swoje) niewielkiej Мемфис-ю:. ( z ochotnikami
z Finalndji ca 5500 1.) umiejętnie nanou—11,1” na bezdrozach изнанки
działaniami partyzanskxem nietylko powstrzymuję wojska sowieckie ,

posunęli. “:p wniektórych kierunkach naprzód ,

ale sami pomyślnie

Przy

Ex

nxiwiu Repola zdobyli 4 K l.: w tej Inn?/Lera ( na po-

Zudnio-wschó@ oś Bepola) odcien ośwrót uciekajpcym «tantra bolsze=
wikom i zabrali cały ich tabor, 150 koni, w rej Himola rozbili

nież

roman” bolsz. , bio:-,e 2 кум,

holazewiﬂil bez uns.]:

których na tamt, drogach pokrytych na

pół metra sniegiem wieść nie тоєр bez odczułem narciarzy nawet trzy

znacznej przewadze liczebnej un} mazo ‘::de mogli w nieznanym sobie
terenie działać,
Zasadniczych zmian w ich dyslokacji nie zaszło,Bosiłki oprócz
nie

podanego dawniej 91 i 92 p.p. 11. Piotrogrodzkiej dyw. piech,
przyszły,

176 baon Czeka

stoi wysuni-gw na drodze do Repola w rej.

Kuutamolahti ( na pôïnoco - zachéd od Porsjärvi)

Porajărvi Kostanm j
Murmańska

«tej;

; stracili w rej,

па odcinku Paragon-vi. - Paadene - koleji

91 i 92 p.p., 179 baon., і pr.-upodabnia czpqc

13 i 16 baonu wartowniczych milicyjnych z Patron—wodna, na prawo
(na мопса od toru kol)stoi 279 p.p. i 177 baon Czeka
Kemi ;

odcinek granicy na

ochrania 175 baon i

wyrzucony z

poludnie od Poraj&rvi do jez. Zadogi

częsc. 2 p.K,M, ; w Pietrozawodsku pzostawiono

gen-sk}. Zolnierzy z 611 bnpnu типом} Sp.jazdy jest rozrzucony

północ-; wrescie 178 baon stoi w Lodejnoje Pole
і я ОХойси і 4 p. jazdy w "mance,

w rej Muntj&rvi i na

Kan—play)“:- brak odzieży dla pows'nsnoow ”broni “union—grab

nowej rosyjskiej,K.M, i гитары—поп. Ochotników na tex-”T…“?
ARCHIVES

Karelji jest jeszcze wielu dla których brak jedynie broni. Ш.!
467

.....
Wobec

tak

8

....

pomul—go тишини: pierwszych walk co будо тим-

wp. niespodziank; nawet dla corpo:/ch smatykow Karelji шщ nam
opinja publiczna jest za poparciem потписо– nie иногда up w
pogrom}: sowieckich 1 stwierdzić типу,

że wra—ra течна «raje s:

sig w Finalänji rzecz? coraz to baziziej paulum? modo-v,.

Uharekterystycznym dla zmiany nastrojowi

wśroś sfer prawicowych

wobec wypadków w Karola): zaostrzenia się stosunków fińsko-sowiec=
kich

jest gXos gen.igmatiusa b, szefa sztabu „mam:-hmn?

*ianowicie w

“№194: organie fińskigg

prawicy germanofilskim

i Suomi" gmt. krytykuje мёд za zbyt a/abe poparcie Karelji
i uważa za wskazane,

aby FZinlandja w obluczu zatargu z Sowietami

zbliźyia Się scisle do Polski i wraz z nip i z innemi вийма-щ.
baftyckiemi wytworzyXa wspólny front

„цыпленок?

saua

Y

таза

Sprawa przyjazdu
do Finlaniji B,
i jęgo
Dawjnkowa

En
Jak wiadomo Holsti na prosbę

твроХргасотікот ,
gen.Elwengrena daX polecenie
wizowania paszportów

»
Poselstwu finskiemu w Warszawie

Wiktora

Ponieważ nie znajdowali

tut przedstawiciela Sawinkowa

niunka": Derentala i Rudina,

м;; oni w “amunte:

doszły ich w Pradze Cz, dopiero ро 15.b.m,

udzielone wizy
Przed 15 zaś

zakomunikował Boris ©“шоп Нишиши z Paryża o swoim

zamiarze

luzerne—Menu się пыли-раю; wraz z całym swym

sztabem do H: toz-su.

ProsiX vi.-pc
wiz _ tak

aby być bliżej ros, teremiu działań,

o zaXatwienie dla niego i kliku jego pomocników

żeby wprost z Londynu: ﬂex-pd jak М..; wożna było

z jego listu ( który czytalem osobiście) domyślać udać M;)
mâăX и Рагута dla pertarktacji o otrzymanie poważniejszej
pomocy “mmc,”1

mógX przybyć do Finlandji.

VPrzed samy- wyj azdem Bolano“)do own byX u mega Elwengren жанре о wizę

dla B, S,

H, nie м1 mu deam—Upc? 08 =

_ponxeñzi: prosiX o możliwe o@Zożenie przyjazdu zarówno towarzy
szy Sawinkowa jego brata jak i jego samego wobec nie wyjaśnionej i aspri—zone,} sytuacji z Sowietami i obiecaX zasadniczo nie
robić trudności, Elwengren zamierza ponownie przypomnieć o
zalatwieniu sprawy

wizy

dla Borysa 5, przed 22 бут,

Zachwianie M., tut,
Posta niemieckiego
+
jego patronatu nad propagandg antipolskg i antifrancuskp w
Göpperta z powodu
H:forsie jest

uwzglvpdniom obszernie w ostatnim rap .PosZa

Bokolnickiego .
w.z, Attaché Wojskowego

2 zadpezniki.

Helsingfors

dnia

27

grudnia 19°1.r.

*M,6„Wejsk,9z% „Gen ,0ddz . II
3.
Attachę Wojskowy P,P.Ryga - 1: Attache Wojskowy P.P,Rewel
1.
PoseX Sokolnicki
Hifors
1.

M,S „Wejsk,Sztabu Gen,

Oddz.II,

w
W a r s z a w i e,
in u at na ta p a a ă a a n e e a я як

W

идиома przesytu:

raporty p.t. "Sytuacja polityczna

i "Sytuacja wojskowa na
od 21 do 27.XII.b.r.
w ж
pograniczu Finlaniji z Rosję,, z 27 „XII, b.r.

Finlandji" za czas

Attaché Wojskowy

Sìtuagja polityczna w Finlandji.
za czas od 21 do 27 grudnia
1921 r.

ą

rząd finlandzki był
Po otrzymaniu ostatniej noty sowieckiej

ie,:mjsc wyraz przekona~
z początku usposobiony dosyć optymistyczn
grośtach,i
niom,i% skończy się na papierowych

бе rząd sowietów nie

krok agresywny w stosunku do
zdobędzie się na jakiś powaźniejszy
nadchodzić wiadamości о роFinlandji. Tymczasem zaczęły jednak
wojsk czorwonych na
wolnej,lecz bez=przerwynej koncentracji
Przesmyku Karelskim.

rządu
ia 25 grudnia zjawił się z ramienia

Sokolnickiego i zakomuniko|fińskiego,minister Ehrstróm u posła
nia się sytuacji,rząd czuje
waż mu,%e wobec niezwykłego zaostrze

źnione o trudnym swoim
Śni. w obowiązku zewiedomić państwa zaprzyja
oitatnichéowiom
ipolc'zenzm prosząc 0 ich radg i puma/9.77.6111?
0 wojsk wszelkich
wiadomości élazewîcykoncentrują koło 5000

Eafursbnrgÿ‘k
rodzajów,z potęfng artylerję w okolicach
koncentracji
posła Gyllenbbglamyjaśnienis przyczyn podobnej
jająco „fłusacząc się
rzgd sowiecki odpowiedział z początku wymi
je'nak przyznał pisemnię
koniecznością urządzania manewrów,później
przez Finlandję
fe niezadawalające sowietów stanowisko zajęte
do nadzwyczajnych przy
w gorawie karelskiej zmusza rząd moskiewski
fifski zdecy@ował się
gotowaf na wszelki wypadek. Wobec %жеко,глуй

ądzając indywidualne
przedsięwzięć pewne (środki ostrofności zarz
skóru. W-reszcie 11-58
pozotowie oficerów rezerwy,0raz całego Skyd
i straf pogradywizje w Wyborgu,brygada jazdy w Film—intruni.
o godzinie 3-ciej popoł.
niczne otrzymały rozkaz pogotoatl’ﬁfﬁtaa
siebie wszystkich
minister "pnzagmnicmychﬁîolstî zaprosił do
ł im o swoim zemia~
przedstawicieli państw koalicji i zakomunikowa
yckich depeszy pro=rze przesłania do państw koslieji i państw balt
c Noskwy.Przedstawie
szącej o udzislenie Finland ji poparcia wobe
cznego wyjaśnienia
kpieli Anglji,Rumunji i Włoch zażądali kategory
lji,zaznaczając he
gtosunku rzędu fińskiego do powstania w Kare
ć wobec traktatu
EÏtylka stwierdzona niedwuznacznie jej lojalnoś
państw europej=
dorpackiego,moke jej zapewnić poparcie i sympatję

poprosi! rzeczoakio}? Wieczorem o godk.9-tej tegok änia p.Holsti
treść димитnych przoutaﬂcioli powtórnie i zakmnikowp

cych not,z
Rygi

i

których

Aewla,

druga

sobności starsł

się

E

-

jedna
do

została wysłana

Anglji,francji

dowieść

i

do

Warszawy,Bukaresztu,

Włoch.

Przy

tej

spo-

p.!!olsł?) bezpodstawności oskarżenia

FSnludJÌo czynne poparcie powstal-ua Камышев?) P,Holsti zakowunikował zebranym równieź przebieg rozmowy,jaką miał poprzednio
z tutejszym przedstawicielem sowicckim,Czernychem. P.Czernych
starając się z jednej strony być możliwie grzecznym dla rządu
fińskiego i biorgc częściowo do wiadomości fakt fizycznej niemośliwości ze strony ”%:—HM ścisłego pilnowania granicy na tak -

2 dfe rie ce

fog—omel} przestrzeni dod

J duck zaw/tan? w sprawie милицию:

dalszej wymieny not ,iz czas ion mingt i źe przyszła obecnie pora
axialuiÿzçd finlandzki uważa sytuację wytworzoną w ten sposób
za bardzo powa&ng. Lorfus @yplomatyezny podzielajgc w zupeBnofci
zdanie rządu fifskiego nie może oczywi6cie nie robić mu zerzutg,
iź tego rodzaju oglgśanie się za pomocą w tej krytycznej chwili,
którg dawno można było przewidywaóć,przychodzi za=»6fno.0 ile
oczywiście sowiety zechcą zrobić użytek realny ze swoich gróżb
w ten czy inny sposébéie ulcgÿmrawio Jetpliwoéci ‚ko rzg4 fin-

landzki nie ulgknie sig ponifenia i wycigga,gc konsekwencje ze
+

swego odoqobméniam‘rzyjuie osmtecznża wszelkie warunki bolszewickie, chcgo utrzymać pokój za wszelką cano?Po pùobnymtryumfie

sowiety miałyby Oczywiście rozwiązane ręce w stosunku do całego
Kadbsttyku.
Armja i konflikt z sowietami.
Wobec przeźywsnego przez kraje kn'zysućggiampłzę;

K

i

względem nastroju i orjentacji podobny obrsz rozbicia jak i spoteczefistwo.3zef sztaby generalnego,jenerst Enckell,były oficer
gwardji “5249333571 attaché wojskowy „summa w czasie
wojny,fonaty z rosjankę zachowały?! zupełności tradycje iérzcko-

navia reakeyjno-monarchistyame,."skutek tego, jest o;)nnjviﬂoczniej
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do państw baltyckich,których nikt z wobarchictów nie bierze роwaînie.
éropagandu Mami-22! Ё 31193}; „активнији
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sklejgktóra z łatwością ropprawi się z під; bolszewickiemi
tak samo,jek w czasie wojny wolno$ciowej. Drzecis4k nawet Polska
dała sobie radg z bolszewikami i Typowa ta Ala włodych oficerów
finlanăzkich buta pruska i przecenianie własnych sił ogromug sy
przeszkodą dla przekonania ich o konieczności szuksnia sobie potęfnych sojuszników dla obrony nierodlogłości,tylokrotnie pogwałconej w historji przez przemocnogo sąsiada. Oczywiście ciągłe poтоёлопіа karelczyków,polegające na ich wyŚszości narciarskiej
nad drobnemi

załogemi czerwonemi,dodają im tylko otuchy Nozpow-
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tamo-mtrjctycine umysły jagrów,Niemcy starają się pozornie popierać karelskie aspiracje w Finlandji. Szereg niemieckich of1cerów,zwłaszcza z azeregû'îkydsküm bierze udział pofrednio,lub
bezpośrednio w powstaniu karolskim. # naiwnych umysłach fińskich
bynajómiej nie budzi podejrzenia fakt znajdowania się nakbliŚszych
kolegów tych panów w Fetersbwrgu i Kronstadzie,a więc po stronie
wrogów Winlandji.Kaźdy fin bowiem łatwo uwierzy,#w jakoby w Niemgzerowni" zwalczali się na smierć i ﬁyclufﬁléﬁ‘ﬁﬂ
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nigăy nie uma praw Finlandii do Wschodniej Karelji i wybrześs
Morza Białego. Do kategorji ludzi podobnie myślących nalefg pra-

wie wszyscy byl
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ze carscy,tak wojskowi,jak i cywilni,

którzy obecnie slużę w Finlandj

czy też cieszą się prawami jej

obywatelstwa,uwaśając ją za twierdzę białg,za awangardę białego
pochody krzyźowego na czerwony wschód,za etap do wskrzeszenie
legitymistycznej praworządności na Séâécie,lub też za wygodny
przytułek do przetrwania kiepskich czasów obecnych. Element ten
oczywiście również jest niezadowolony z obecnych rządów domokratycznych i samo przez się chwilowym sprzymierzeńcem finlandzkiej
prawicy narodowej.
Specjalng grupę w armji tworzę oficerowie szwedzi starszej
daty,zwłaszcza ci,którzy sTuśyli w dawniejszem wojsku fińskiem
i nie"skalali"się słufbę rosyjską. Na ogół bowiem niechętnie patrzano na wstępowanie finów do armji rosyjskiej i obecnie do tych
oficerów niema przewsźnie zaufania.Wspomniany ten olement szwedzki
czuje się dzisiej spostponowanym i pokrzywdzonym,narzekajgc na
czarną niewdzięczność finów,którzy rugująg z &ycia politycznego
tych,którym kraj ten w tak znacznym stopniu zawózięcza swoją cywilizację i kulturę.? armji element ten ma jeszcze pewne zneczenie pod względem fachowości,wpływami jednak większemi nie rozporządze. Natomiast szwodzi maję jeszcze wielkie zneczenie w Skydskirsof,grapujacym obecnie wszystkie elementy bisłe,czyli szwedów,
reskcjonistów zasadniczych i fifskich prawicowców.
Qajsilniejaze Wpìywjîpîcmimo wszystko w armji,a głównie
w Skydskàrzîﬁëê je’nag>wcia£,a

znowuşéenera} Mannerheié)

i sztab najblibszych jego pomocników,obecnie będgcych w rezerwie,
jak n.p.genera% Ignatius.
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jego polityki
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dzienniku Husi Suomi artykuł o konieczności związku militarnego
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heima i były jego szef sztabu,ogłosił niedawno w konserwatywnym

fińsko-rolskiego przeciwko niebezpieczeństwu bolszewickiemu.Zwig -.
œ
<
zek państw baltyckich jest bagatelizowanym,jako nie mający dla
Finlandji realnego znanzsniEZktórl,Jako sojusznicy przeciwko Ro-

‚x

aji przejstawiań mogę tylko Polska i Rumunja. Artykuł ten wywołał

pewng sensację,ponieważ znanym jest na ogół germanofilskie oblicze
fińskiej prawicy.Germanofilizm ten okazał się jednak bas@dz&ej
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Fraw@siwi i szczerzy wspólnicychecnego rzędu,czyli przęкопай finlandsko-demokratycznych,sg w armji berćzo nieliczni/Do
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#ЕЕЕ u naczelnego dowództwa Mannerheima.Kierunek ten zbliżony jest
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Agrarjuszy dzielg jednak o@ postępowców wyraźnie sympetje kurelskie;podezas gdy postępowey sg zwolennikami bezwzględnego pokoju
i wznowienia stosucków handlowych z Rosję.7o też geborał Kinky:
bardzo ostro krytykuje,pomime całej swojej przyjaźni dla mini-h-
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Pomoc ta ifzie do Karelji przez
Joensuu)

Zwi—lazku

Ivä Snellman _ erXowiek b.energicmny ktory w 1910 r.

byX oficerem {решаем
rossyjskich

i technicznym

i przez

punkty Lieksa (na północ od

Lentiira ( po «tronie fińskiej -a wschód об Зет.

Kavigärvi).

vos
IN
STITUTE

Glo—n.baz
a dla formowania oś4zinXów ochotmifwych rin—Hr,

jest Joensuu i haju—nn..
oficerów - mgr-Św

pułk, Ausfelda

to инши miasto jest

Pisñli ch

za,,puych

który organizuje

gia-mp kinte—rp

tworzeniem formacji i zarazem b.

sprowadzanie z Niemiec

instruktorów i ochotników do Karelji.

ARCHIVES
| New York

Pomimo

oficerów

hwgorzcznych zaprzeczeń
479

aa

że w самніти минивена?!

niemcow. jest rzeczą "Win—Mov?

утешној–р дцп-ён

$0 zn poparciem i

okoXo 20 oficerów lub b, podoficerów z

conajmniej

armji niemieckiej

sprowadzonych

przez

Ausfelda i Kénnecko wyjechsZo

i na teren powstania.

do Kajaana

ochotnicze sa romi—z formowane

магију

w Sortavalla ( nad jez,

nami sump granicy w Suojirve (oddriaX który z

ostatnio

Mogę ) i
poZutnia

»»»

ogtosmnych w prn—ue

при Анти–Миро
niema oficerów

В

и”! Kostamus i zaatakomaX Porajărvi},

Wiadomość podawana uporczywie przez fiński sztab gen o wysz/aniu
Piotrogrodu 91 i 92 pp ll.dyw, do wsch, Karelji i o skonstatowaniu

Wojska Sowieckie.
z

tych pułków już na samym terenie powstania
szy-.~. Fuki te skonstatowano
dz iwne m

Jost zimniónm
tę

wudomo'é jeszcze

3000 1.

dt

całkowicie TaX=

na Przesmyku Karela-kin.;- tem bardziej

Że tenże fiński wta!) prostuipe in? 15. ъ...

pozostawia 91 p.p. w Schliesselburgu (? ') onc-pc

zmxejszyc w ten sposob _wramnxą pomyXki,
fe do

okazala si.—ç

Natomisst

wyjasnia si;

Karelji wsch. skierowano 2, Piotrem—nan; тура; kursantów ca

г.]/один.; z

jednego dwubaononeyo puntu- oddziału kawalerj і.,

niewiadomej ilości аттачи. kompanji 'un—row i ipcmoect.
Oprocz hrw.itursnntow

w Karelji majp нір magda-ruf— weăXug

sztabu gen, :
6 baonów pogranicznych wartowniczych N,N, od 174 йо 179
25-tej bryg wojsk Yzeka,
# baony milicyine N.N.: 1:5- 16. i 611 ;
879 p.p. lea-un oddz., Минэ-51 rezerwowy p.K.¥. l-nzy
i jakoby ca 50 dział (wątpliwe ze względu

murmanski p..p.,

nato ze teren

Мии-опт

pozwala jedynie w nielicznych

punktach poFu@niowej części na użycie dział),

Ogélem

jak przypuszcza fiński sztab gen we wschodniej Karelji

wedug stanu zaprowiantowania
Wiańemości o dyslokacji
Skonstatowano

«toi ogóln-m 10 - 12 tys, ludzi,
pawi.-szych sił bolszewickich a;

b. SIS—ppc;

na terytorium Porajărvi - Paafene » kolei murmońska

176: 179 baony _ 379 p.p. _ т геј,ОЖопфес 174 baon _. o innych oddziałach
wiadomości brak,

4

...,

Wafl/ug ostatnich wiadomości posiadanych przez fat aztab gen.

Przesmyk

Karelski,

Fey…h na zaufanie
zasZuguj

jego ње:—псе)“

przez

11 i 56 dyw.piech, им? przy-

Z 11 dyw.pinch dotychcmﬁ skons tatowane nastpujţcn

być na Przesnyk,
pułki :

8штати-аки = 91 pp., w Valkiosaari ( BieXo Ostrow)

w lempala

93 p.p.,

w Toksowa 94 p.p.:

= 92 р.р

11 Ayw, jest na etacie "A!

> #

zmniejszonym o 20 # i liczy przypuszczalnie ca 17 tys.
2 66 dyw.p.
caz—şiit w Pskowie

‚ która staXa w rej, Nowogród - Staraja Russa - i jakoby skonstatowane przybyly do Piotragrodu 20 - 21 b.m. jeden

ptak; na Prze=myku oddz. tej dywizji nie zauważeno.
56 dyw,

jest etatu "E" (dwie

hrygadykz kaôrè) zmniejszonego równiez

o 20 # i liczy ca 18 tys.
Jest oczekiwana na Prnftmyku jedna bryg artylnrji и ktorej skonsta=

towano :

; 1 bat. ( 4 dz.)

„(ﬁng Lat 4 szaiovg a 6 '' w

6 '* w SzuwaXowe

;

1 bat. 4 dr, =- В)* w “гномів; i l bat 4 dz.- 8 ''

w lawaszowo,
Oprócz powyższych na Prz, Karelskim stoję: {%./171: i 172 baony 24-te
Pryg mart,pogranierne; шапка: oddzielny baon ochrony kolei,
Ogółem wed/ug wiadomości do śria 97 b.m.

11600 - 12000

1.

i 90 -

100 dział,
Czerwoni finnowie

z oddzis/ów straźniczych (W,Czeka) zostali skon=

centrowani w lewaszowo gizie formować maj; z nich specjalne oddz. przeznaczone na wsch „Karelję.

otregród ,

Trocki i Kamieniew питта? Me w Piotrogroc‘ne oficjalnie jakoby
dla kierownictwa manewrami па Prz.Karelskim i na po/udnie od P (manewry
*
, ze strony bolsz,
te, ktore Sp wytłomaczeniem do pewnego stopnia komenta-anu sp стрми–•
przegroww’zane na Prz.Karelskim

gizie dn 26,bm, па granicy szXyszane

strzelaninę xambinawéajxmc i выдам-№№).
Agent tut,przedstawiciela Sawinkowa przybyły Ania 26,b.m, z P, donosi o intensywnym kopaniu
ności P,

okopc'w pod PiotrogroAem na zachód , Wśród lui-

panuje oczekiwanie

s trony Finlandii.

Zamiary

możliwej akcji zbrojnej ale ufamy-nej ze
rozpoczęcia wojny ze strony Rządu Sow w P.

nie wierzę nastroju aktywnego mytingami

lub innemi Środkami up nie

wywoXuje ,
Stan zaprowiantowania

Piotr.0kr.Wojsk,

ma estatnio wyno-

sić 117000 1.
Yiński sztab gen, posiada wiadomość

wojsk Czeka

(ap-nenn?) o rovformnniu

i «Криппи z nich kdaunistów Ao ofdz . Arma}. dla podniesie-

nia jej"morale",

g

FP

-

**. 5 4.5.»
Manewry Wosjk.
Sowieckich na

gagi—aniem z
imlandjg.

Fiński sztab gen, otrzyma/ 27 b.m, informacje;
bolszewickie na Prz, Karelskim
„juź wydano-'

zgstaly odwoXane.

do ktérych przygotowawcze rozkazy
W pasie pogranicznym na Przesmyku

odbywaXa Si“? jedynie próbna strzelanina,
o przeprowadzeniu
cała 56 Аут,

Ze manewry

Wydano natomiast rozkaz

manewrów w rej. OIońca : w których wezmie uizia

Dywizja ta ma być ze swego dotychczasowego rejonu

rozlokowania skierowana do rej .oloñca nie przez Piotrogréò. a na
0% niego wprost przez Знаци–р.

Do wschodniej Karelji

ma pojść wed/ug tychźe wiadomości oprócz podanej powyżej
z Piotrogrodu

2, bryg kursantów

także i jedna bryg. kursantów

Moskiewska; i ma być użyta przeciwko powstańcom,
Z wsch, Karelji
oczekiwanej tam

шеми};

o przybyciu

pierwszych szwadronów

"Tambowskiej" dywizji jazdy,

